
Carta aberta ao Governo do DF e ao Povo de Planaltina 

 

Nós, alunos do Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina, Curso 

Técnico em Agropecuária, fizemos uma visita ao Centro Histórico e deparamo-

nos com uma situação inusitada.  O Museu, que deveria conter peças históricas 

da criação da cidade, estava vazio.  

Quando cito a palavra vazio não me refiro somente às peças de mobiliário, 

refiro-me também às pessoas que vivem na cidade que não dão o devido valor 

a esse patrimônio. Isso ocorre não por ser totalmente culpa da população, mas 

também culpa do governo. Os móveis e utensílios foram entregues ao IFB para 

restauração e, até então, não havia sido entregue, fazendo com muitas pessoas 

que se deslocam até o local se deparem com o museu sem peças de mobiliário 

e utensílios. 

Pesquisando em sites sobre a cidade, podemos ver que, em um 

determinado período, um total de 24 pessoas deram suas opiniões sobre o local, 

sendo uma boa parte moradores. E muitos dos comentários citavam que o local 

estava sempre fechado, podendo ver somente por fora. 

Todos esses fatores juntos geram desinteresse da população, 

consequentemente levando a desinformação sobre a cultura da cidade. Isso 

pode ser solucionado usando métodos como convidar historiadores da cidade 

para irem ao local fazer palestras para a comunidade.  Poderia, também, deixar 

no local algumas réplicas até as peças originais voltarem.  

Para resolver o problema do desconhecimento da população pela história 

local, o governo poderia criar um projeto, para que escolas públicas e 

particulares levassem seus alunos ao local, de modo que a história fizesse parte 

do conteúdo escolar e houvesse atividades como passar esses conhecimentos 

aos pais ou familiares que porventura não sabem da história da cidade. 

Juntos, podemos criar métodos para deixar a população da cidade mais 

interessada na história do local onde vivem. Um deles é manifestar-nos para que 

haja projetos que envolvam visitas aos monumentos da cidade e, 

consequentemente, mais divulgação da sua história.  

 

Atenciosamente,  

Alunos do Curso Técnico em Agropecuária - IFB Campus Planaltina.  

 

 

 

Kaike Alves de Souza Santana  - 1º APA 


